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DECIZIE
Consiliul comunal Lipoveni

08.12.2021 Nr. 7/1

c. Lipoveni

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
imobile ;i impozitului funciar pentru anul2022

in scopul asigurdrii pa4ii de venit a bugetului local, in conformitate cu titlul VI din
Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.1l63-XIII din24.04.1997; legea pentru punerea in
aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XV din 16.06.2000, cu modificarile
ulterioare: Legea privind administrafia publicd locali nr. 436-XVI din 28.12.2006;Lega
finanfelor publice qi responsabilitatii bugetar-fiscale nr. I 8 I din 25.0 7 .2014;Legea priviid
finan{ele publice locale nr.379-XV din 16.10.2003;Legeacu privire la datoria sectorului
public, garanfiile de stat Ei recreditarea de stat nr.419-XVI din22.12.2006, Consiliul
comunal Lipoveni DECIDE :

1. A aproba cotele impozitului pe bunurile imobile qi impozitului funciar pentru
anul2022 conform anexei nr. 1.

2. Responsabilitatea pentru virarea in termen la bugetul local a impozitelor gi pentru
prezentarea ddrilor de seamd fiscale revine contribuabililor, cu exciplia gospod6riilor
{6rdnegti.

3. Responsabilitatea pentru virarea in termen la bugetul local a impozitelor ce {in de
gospoddriile ldrdnegti gi prezentarea ddrilor de seamf ii revine dlui Spivacenco Grigore,
perceptor fiscal a primdriei.

Preqedintele geclinle 1 
-@- Negrub Angela

Vacarciuc IonSecretar al consiliului



Anexa nr. I
la Dccizia Consiliului comunei Lipoveni

nr.7ll din 08 decembrie 2021

Cotele irnpozitelor
Pentru anul2022

Nr.

D/o
Denumirea impozitelor

Obiectul inrpozabil
Cota

impozitului

I Impozitul funciar: Destina!ie agricola 1,5 lei grad ha

Destinalie agricola Gl' 1,5 lei grad ha

Terenuri crr destina[ie speciala l0 lei 100 m.p.

I-ot de linga casl I leu 100 m.p

Paq;unelc 0.75bani gradlha

Terenurile ocupate de

obiecte acvatice(iazuri)
I l5lei/ha
suprafald acvaticd

Nr.

D/o
Denumirea impozitelor Obiecturl irnpozabil Cota

impozitului
I Impozitul pe bunurile imobiliare: Persoanele.juridice $i GT 03% la sutd din

costul imobilului
2 Impozitul pe bunurile imobiliare: Persoane le flzice 0.1% la suta din

costul imobilului
J Terenurile agricole cu constructii

amplasate pe ele

0.loh la sut6 din
costul imobilului

4 Bunurile imobiliare cu altd

destina(ie decit cea locativd sau

agricolS, inclusiv exceptind

garajele qi terenurile pe care

acestea sunt amplasate gi loturile
intovSriEirilor pomicole cu sau

ftrd construclii amplasate pe ele

0.3% la suta din

costul imobilului

5 Terenurile din extravilan,
altele decit cele specificate Ia
pct. S al anexei nr.r din Legea
to56 din 16.o6.zooo pentru
punerea in aplicare a Titlului
VI din Codul Fiscal,
neevaluate de c5tre organele
cadastrale teritoriale conform
valorii estimate

70 lei pentru

lha
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